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Heel veel dank !
“Heel veel dank voor alle medewerkers, vrijwilligers en verplegers in ’t Huis van Heden. Wij kunnen ons geen mooiere
plek voorstellen om de laatste periode door te brengen als je zo ziek bent. De liefdevolle verzorging, het geduld van de
vrijwilligers en de mooie omgeving hebben onze moeder goed gedaan. Ook wij als nabestaanden hebben veel steun gehad
aan medeleven, de arm om je heen van alle vrijwilligers, die zo het verdriet te dragen gemaakt hebben.”
Het bovenstaande is één van de reacties uit het gastenboek van het hospice. De liefdevolle verzorging van gasten door de vrijwilligers
is iets dat in elke reactie van het gastenboek genoemd wordt. Het is nu, als ik dit schrijf, maart 2016 en de maand maart staat ook wel
bekend als de maand van ‘NLdoet’. Vele vrijwilligers in het land zetten zich tijdens NLdoet in om bijvoorbeeld een schoolplein op te
knappen of om de sporthal schoon te maken. Ook bij het hospice is weer door enthousiaste vrijwilligers geklust. Het is goed dat
aandacht wordt gevraagd voor het belang van vrijwilligerswerk. Het daagt mensen uit iets voor een ander te doen en om zich ook aan
te sluiten als vrijwilliger bij bijvoorbeeld een sportclub of een dorpsvereniging.
In ‘t Huis van Heden is het eigenlijk elke dag NLdoet. Ruim 80 vrijwilligers zijn hier werkzaam. Zij helpen de gasten en hun naasten
bij de laatste fase van hun leven en dat van een dierbare. Ik kan mij voorstellen dat dit emotioneel zwaar is. Langs deze weg wil ik dan
ook mijn waardering uitspreken voor een ieder die zich inzet voor dit hospice. Het is bewonderenswaardig dat het welbevinden van de
medemens bij elke vrijwilliger voorop staat. Het laat zien dat elk mens van waarde is en zijn/haar waardigheid heeft. Ik moet in dit
verband denken aan de woorden van Okke Jager. Hij schreef ooit: ‘Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens’. Dan iets doen voor die
ander is van blijvende waarde!
In eerdere edities van deze nieuwsbrief las ik ook dat vele bedrijven ’t Huis van Heden een warm hart toedragen. Personeelsleden van
bedrijven die hun kerstgelden schenken of de Vrouwen van Nu die producten maken en verkopen ten goede van het hospice. Deze
saamhorigheid straalt voor de gasten liefdevolle betrokkenheid en menselijkheid uit en zal volgens mij ook voor de familieleden, die
achterblijven na het overlijden van een geliefde, steun geven. Voor de vrijwilligers, medewerkers, bedrijven en anderen die een
bijdrage leveren aan ‘t Huis van Heden, sluit ik af met de woorden: ‘heel veel dank’. Dank voor datgene wat jullie met elkaar
mogelijk maken voor kwetsbare mensen en hun familieleden in moeilijke tijden.
Henk Jumelet
Gedeputeerde Provincie Drenthe
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De Uitvaart Informatie Hulplijn
De Uitvaart Informatie Hulplijn geeft antwoord op vragen
rondom overlijden, uitvaart en nazorg. Het komt nog steeds maar
al te vaak voor dat familieleden geen idee hebben van de wensen
van hun dierbare. Bij een sterfgeval komen nabestaanden dan
soms voor veel vragen te staan. Hoe werkt het regelen van een
uitvaart, met welke notariële kwesties krijg ik te maken, waar
kan ik eventueel hulp krijgen bij rouwverwerking? Voor al deze
en andere vragen over overlijden, uitvaart en nazorg is er de
‘Uitvaart Informatie Hulplijn’; een gratis dienst waar iedereen
gebruik van kan maken.
Eén aanspreekpunt
Wie met de Uitvaart Informatie Hulplijn belt, heeft grote kans
om een van de twee consulentes zorgbemiddeling, Marjolein
Karel of Dieneke Scholten, aan de lijn te krijgen.
De Uitvaart Informatie Hulplijn is veertien jaar geleden gestart
vanuit het idee dat het fijn zou zijn wanneer er één
aanspreekpunt zou zijn voor alle vragen rondom uitvaart,
overlijden en nazorg. Tot dan toe was die informatie slechts heel
versnipperd beschikbaar en soms ook helemaal niet te vinden.
Veel algemene informatie is te vinden op de website van de
Uitvaart Informatie Hulplijn. Maar vaak zijn de vragen
persoonlijker van aard, speciaal daarvoor kan men gratis bellen
met de Hulplijn.
“In de avond en ’s nachts maken we gebruik van een
gespecialiseerd callcenter om de telefoon te beantwoorden.
Wanneer het dringend is weet het callcenter wie ze kunnen
inschakelen. Op deze manier kunnen we vierentwintig uur per
dag, zeven dagen per week antwoord geven op vragen die te
maken hebben met het overlijden, de uitvaart of de periode na
een sterfgeval”, aldus Marjolein Karel.
Dieneke Scholten: “Daarnaast kunnen mensen ook vragen
stellen via de website en hebben we een boekje uitgebracht
waarin de meest gestelde vragen worden beantwoord. Dat
kunnen mensen via de website of telefonisch aanvragen. We
maken gebruik van diverse instanties en organisaties die ons
helpen bij het verstrekken van de informatie om een zo goed en
objectief mogelijk antwoord te geven op de vragen die worden
gesteld. Heel veel kennis hebben we zelf in huis, maar als het
nodig is vragen we advies aan onze relaties”.
“Elke vraag die te maken heeft met een overlijden, uitvaart of
de periode daarna, kan gesteld worden”, vervolgt Dieneke.
“Soms zijn het zaken waarover mensen zich zorgen maken,
bijvoorbeeld als het gaat om vragen met betrekking tot
belastingen, financiën of de nalatenschap, maar het kunnen ook
heel praktische vragen zijn, bijvoorbeeld hoe je zelf een uitvaart
kunt regelen. Soms zijn de vragen helemaal niet zo ingewikkeld,
maar kan het voor mensen prettig zijn persoonlijk een aantal
vragen te kunnen stellen. Als het nodig is, verwijzen we mensen
door naar iemand die ze concreet verder kan helpen. Een notaris
bijvoorbeeld, als iemand een testament wil laten opmaken.”

Marjolein: “Na veertien jaar mogen we wel zeggen dat de
Uitvaart Informatie Hulplijn voorziet in een duidelijke behoefte.
In die tijd hebben we ook zoveel informatie verzameld. De
belangrijkste vragen beantwoorden we op onze website. Daar
kunnen mensen ook direct brochures van onszelf en andere
nuttige instanties en organisaties downloaden. Via de sociale
media worden persberichten en andere nieuwsberichten gedeeld;
op die manier worden bijvoorbeeld ook thema-avonden van
palliatieve zorg onder de aandacht gebracht. Zo bereiken we
steeds meer mensen en kunnen we vraagstellers nog sneller
helpen. En dat is precies wat we met de Uitvaart Informatie
Hulplijn willen bereiken.
De Uitvaart Informatie Hulplijn is 24 uur per dag, 7 dagen per
week bereikbaar op het gratis telefoonnummer 0800-4444000.
Kijk voor meer informatie op;
www.uitvaartinformatiehulplijn.nl.
Vragen kunnen ook per e-mail worden gesteld op
info@uitvaartinformatiehulplijn.nl.

Gasten in het hospice 2015
Ook in 2015 voorzag het hospice in de behoefte voor terminale
zorg. ’t Huis van Heden heeft 44 gasten mogen ontvangen en
verzorgen. Dat is meer dan de voorgaande jaren. Wij hadden er
toen steeds minder dan 40. De meeste gasten (36) waren 65 jaar
of ouder. Ondanks het grote aantal gasten was het
bezettingspercentage in 2015 met 62 % lager dan voorgaande
jaren. Gemiddeld schommelt het rond de 70%, alleen in 2012
lag het op hetzelfde niveau als in 2015. Sommige gasten
verbleven zeer kort in het hospice, het kortste verblijf was één
dag. De langste verblijfsduur was 76 dagen. In de andere drie
hospices in Drenthe was de langste verblijfsduur langer.
Voorgaande jaren was de langste verblijftijd in ’t Huis van
Heden ook veel langer. Gemiddeld verbleven de gasten 18 dagen
in ons hospice. De gasten worden aangemeld via het ziekenhuis,
de huisarts, de thuiszorg of familie/mantelzorg. 38 Gasten
kwamen uit één van de drie gemeenten Emmen, Coevorden en
Borger-Odoorn, het gebied waarvoor het hospice in principe is
opgericht. Twee gasten waren afkomstig uit Stadskanaal, drie uit
de Randstad en één zelfs uit Duitsland. Het is de familie die dan
vraagt om de gast in ons hospice te laten verzorgen. Hoewel het
bezettingspercentage nu iets lager is, zien we het aantal gasten
ten opzichte van 2014 stijgen. Deze trend zet zich ook in 2016
voort. De behoefte aan zorg blijft groot. Het hospice vervult daar
een duidelijke rol in.
’t Is soms zo weinig
wat een medemens te bieden heeft
Men kan slechts laten blijken
Dat men met de ander meeleeft.
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Hospices, hoe staan ze ervoor?
Beste lezers van deze Nieuwsbrief. Bent u ook in verwarring
gebracht door de uitzending van Nieuwsuur op 22 januari
2016?
Een uitzending die werd aangekondigd met de kop
‘Hospicezorg zit in de gevarenzone’. In deze reportage werd
uitgebreid stilgestaan bij de situatie waarin de hospices
verkeren. Er zou bij een aantal hospices sprake zijn van zulke
nijpende financiële zorgen dat er zelfs een opnamestop is.
Helaas werd in de uitzending van Nieuwsuur de situatie heel
éénzijdig belicht. Er werd namelijk verzuimd te vermelden dat
er in Nederland twee soorten hospices bestaan: De ‘High Care
Hospices’ en de ‘Bijna Thuis Huizen’. In Nederland zijn totaal
ca. 130 hospices waarvan 17 ‘High Care Hospices’. In
Nieuwsuur werd alleen de problematiek van de ‘High Care
Hospices’ belicht. Deze hospices die meestal iets groter zijn
en vaak verbonden zijn aan een ziekenhuis of zorginstelling,
hebben veel professionele hulpverleners in loondienst.
Gespecialiseerde verpleegkundige zorg is 24 uur per dag
aanwezig. De kostprijs voor deze zorg bedraagt ongeveer €
600,= per gast per dag.
Sinds 2015 vallen deze ‘High Care Hospices’ niet meer onder
de AWBZ maar onder de zorgverzekeringswet, waar de
wijkverpleging deel van uit maakt. Dit heeft grote gevolgen
voor de financiering van deze instellingen, in plaats van €
600,= krijgt men als gast van het hospice nu € 300,= per dag
vergoed, uitgekeerd door de zorgverzekeraars.
De uitzending van Nieuwsuur was alleen gericht op deze
problematiek van de ‘High Care Hospices’. Verreweg het
merendeel van de hospices in Nederland zijn ‘Bijna Thuis
Huizen’. Deze hospices trachten de thuissituatie zoveel
mogelijk te benaderen. De dagelijkse organisatie berust bij één
of meerdere coördinatoren die in loondienst zijn. Vrijwilligers
vervullen een scala aan taken. Verpleegkundige zorg wordt
verleend door thuiszorgverpleegkundigen.
De medische zorg gebeurt meestal door de eigen huisarts van
de gast.
De financieringsvorm van de ‘Bijna Thuis Huizen’ verschilt
compleet van ‘High Care Hospices’ en bestaat uit een aantal
geldstromen, namelijk:
-uit de subsidieregeling palliatieve terminale zorg worden de
coördinatoren betaald en wordt de opleiding van de
vrijwilligers bekostigd. De gelden uit de subsidieregeling
moeten door steeds meer partijen gedeeld worden en zijn sinds
enige tijd al niet meer toereikend, het verschil moeten de
hospices bijleggen.
-de kosten voor de verpleegkundigen worden betaald uit de
zorgverzekeringswet (wijkverpleging).
-gasten betalen (indien financieel mogelijk) een eigen bijdrage
aan het hospice.
-voor de schoonmaakkosten wordt vaak aangeklopt bij de
gemeente(s).

Naast bovenstaande geldstromen proberen vele hospices met
fondswerving, de jaarlijkse exploitatietekorten te elimineren.
Zijn er dan geen financiële problemen bij de ‘Bijna Thuis
Huizen’? In Nieuwsuur is hier niet over gerept!
Ja, er zijn wel degelijk zorgen bij veel van deze hospices. De
problemen zullen niet zo nijpend zijn als bij de ‘High Care
Hospices’. ‘Bijna Thuis Huizen’ zijn voor een groot deel
afhankelijk van donaties, giften en opbrengsten van goede
doelen acties. Het is merkbaar dat gedurende de economische
crisis de donaties uit vooral het bedrijfsleven beduidend
minder zijn geworden. Veel hospices zijn gestart met een
redelijk beginkapitaal, bijeen gebracht door de gemeenschap,
en gebruiken dit nu als buffer. In feite zijn deze hospices hun
eigen huis en hun reserveringen voor afschrijvingen en
vervangingen, aan het opeten. Maar eeuwig kan dit niet duren,
er zal ooit een structurele oplossing moeten komen.
Met een jaarlijkse toekenning van de overheid of
zorgverzekeraars van een bedrag ter waarde van één derde van
de Balkende norm, zouden vele ‘Bijna Thuis Huizen’ een
financieel zorgeloze toekomst tegemoet gaan en hun
waardevolle werk kunnen voortzetten.
Helaas …… het is nog niet zover.
Cor van Driel.
Bestuurslid Stichting Vrienden Hospice Zuidoost-Drenthe

Uit het gastenboek:
’Wat fijn dat mamma nog zo heeft mogen genieten en
wij ook. Met iets minder zorgen en meer tijd voor
elkaar’
Deze ene zin geeft aan hoe bijzonder het doel is waaraan
allen die ’t Huis van Heden een warm hart toedragen een
bijdrage leveren.
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NLdoet in het hospice

Rijdt u ook mee?

Ramen lappen, gordijnen wassen en weer ophangen, het
magazijn herinrichten en andere activiteiten waarvoor meestal
niet zoveel tijd beschikbaar is, dat zijn nou net mooie klussen
voor de vrijwilligers van NLdoet, die op zaterdag 12 maart j.l.
aan de slag gingen. Naast de bekende Tuinclub van het hospice
waren het, zoals elk jaar, leden van Soroptimistclub Emmen die
om 8.00 uur ’s morgens op de stoep stonden met hun emmer,
spons, zeem en doekjes. Hieronder de ervaringen van Coosje
Hoekstra uit Emmen. “We komen graag helpen in het Huis van
Heden, omdat het fijn is daadwerkelijk een steentje bij te dragen
en vooral ook omdat we het hospice een warm hart toedragen.
Het hospice is voortgekomen uit een initiatief van enkele
Soroptimisten die na persoonlijke ervaringen in Emmen de
vrijwillige terminale thuiszorg opzetten. We genieten elk jaar
weer van de sfeer die er heerst en van de saamhorigheid. En
natuurlijk van de kookkunsten van de chef, die al uren voor onze
aankomst – ’s ochtends vanaf half 5! - in de keuken staat om
zijn befaamde salades en wildschotel te maken. Als ’s middags
alles weer straalt en in het magazijn alle lakens, slopen,
dekbedhoezen, handdoeken, steeklakens enz. op maat in de
kasten liggen, alle kerst- en paasspullen uit elkaar zijn gehaald
en in aparte opbergboxen zijn beland, de ramen glanzen en de
gordijnen geurend – en nog een beetje nat – voor de ramen
hangen, zijn we voldaan. De Tuinclubleden voelen zich ook
zeer tevreden als het blad is geruimd, de borders er mooi bij
liggen en overal extra voorjaarsbloemen zijn geplant”. De
Emmense Soroptimisten melden na afloop: “Volgend jaar
weer!”.

Rotaryclub Emmen Monarch organiseert op 24 april de Monarch
Rally. Een autopuzzelrit waar iedereen aan deel kan nemen en
waarbij het hebben van een leuke gezellige dag voorop staat. Er
wordt vanaf 10.00 uur gestart en er kunnen ca. 60 equipes
meerijden. Onderweg krijgt men een lunch en na afloop van de
rally is er een gezamenlijke maaltijd. De opbrengst van deze
rally gaat dit jaar geheel naar ’t Huis van Heden. Bent u
geïnteresseerd, meer informatie en het inschrijfformulier vindt u
op: www.monarchrally.nl

Wist u dat ……











de firma van Tuijl de grasmaaier een gratis
onderhoudsbeurt heeft gegeven?
bloemenatelier Anna Fleur ons met de kerstdagen met
drie mooie kerststukjes heeft verrast?
dat de Stichting Vergroot de Hoop namens Hoveniersbedrijf Pieter Lehnberg de opbrengst van het
verzamelen van taxussnoeisels heeft geschonken aan
het hospice? Uit taxussnoeisels worden medicijnen
gemaakt tegen kanker.
Lionsclub ‘The Broken Circle’ in augustus 2015 op het
’Festival Der zoete Verleiding’ met de actie ‘koffie en
thee schenken’ € 1750,00 voor het hospice heeft in
gezameld en dit bedrag onlangs heeft aangeboden?
de jubilerende Vrijmetselaarsloge ‘De Korenaar’ uit
Emmen een cheque van € 500,00 heeft overhandigd aan
het hospice?
het Oranjefonds in het kader van de actie NL doet €
400,00 heeft overgemaakt naar het hospice?
er door de vrijwilligers en coördinatoren lezingen over
het hospice verzorgd worden en u die kunt aanvragen
va de coördinatoren?
‘Mijn Tafel voor het hospice, maar liefs € 750,00 heeft
opgespaard met de verkoopopbrengst van ‘de Goede
Doelen Tafels’?

Redactie Nieuwsbrief
Een verzoek
Indien u deze Nieuwsbrief nog per post ontvangt, wilt u dan zo
vriendelijk zijn ons uw e-mail adres te doen toekomen info@hospice-emmen.nl . U krijgt dan de Nieuwsbrief voortaan
digitaal toegestuurd. Vergeet niet uw naam en adres op uw mail
te vermelden. Heeft u geen e-mailadres, dan blijven we u de
Nieuwsbrief vanzelfsprekend per post toezenden. Als u de
Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, schrijf of mail ons.

Deze Nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van:
Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe en
Stichting Vrienden Hospice Zuidoost Drenthe
Het redactieadres van de Nieuwsbrief is:
Hospice ’t Huis van Heden
Markeweg 1
7822 GC Emmen.
Telefoon: 0591- 65 11 20
E-mail: nieuwsbrief@hospice-emmen.nl
Website: www.hospice-emmen.nl
Het banknummer is: NL 95 RABO 01232.22.877 t.n.v.
Stichting Vrienden Hospice Zuidoost-Drenthe.
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